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Cobrança de créditos, mais rápida, mais barata e mais eficiente
Entram hoje em vigor as novas medidas de apoio às empresas, em particular às
pequenas e médias empresas (PME), respeitantes à cobrança de dívida junto dos
devedores de outros países da UE. Todos os anos, perdem-se cerca de 600
milhões de euros, devido a longos e dispendiosos procedimentos jurídicos que
impedem as empresas de recuperar os montantes que lhes são devidos fora do
seu país de origem. O procedimento de decisão europeia de arresto de contas
(DEAC) pode ajudar as empresas, oferecendo-lhes um meio simples e eficaz em
termos de custos para bloquear os fundos que lhes são devidos.
(Desenvolvimento neste sítio Web)



Resposta da UE a situações de catástrofe é «atempada» e «eficaz»,
afirmam auditores
O Tribunal de Contas Europeu publica hoje o seu relatório especial sobre o
Mecanismo de Proteção Civil da União. Segundo este, a resposta da proteção civil
da UE é «bem coordenada» e a gestão da Comissão efetivada através do Centro
de Coordenação de Resposta de Emergência 24/7, tem sido «eficaz». Foram
analisadas, em particular, as três recentes catástrofes para as quais o mecanismo
foi ativado: as inundações de 2014 na Bósnia-Herzegovina, o surto do vírus Ébola
na África ocidental entre 2014 e 2016 e o sismo do Nepal em 2015.



Croácia progressivamente integrada no Sistema de Informação Schengen
A Comissão propõe hoje ao Conselho a integração gradual da Croácia no Sistema
de Informação de Schengen (SIS), o sistema de partilha de informações mais
amplamente utilizado para a gestão das fronteiras e da segurança na Europa.
Trata-se de mais um passo importante no reforço da eficácia da troca de
informações entre os Estados-Membros, e no reforço da segurança dos cidadãos
europeus.



Exportações agroalimentares da UE permanecem a um nível recorde
segundo dados de novembro de 2016
O valor mensal das exportações agroalimentares da UE em novembro de 2016
atingiu um novo nível recorde de 11,7 mil milhões de euros, ou seja, mais 813
milhões de euros do que em novembro de 2015. Tendo em conta uma ligeira
diminuição das importações agroalimentares a partir de países terceiros, a UE

dispõe agora de um excedente comercial de produtos agroalimentares de 19 mil
milhões de euros, ao longo de 12 meses. Os resultados mais positivos em valores
ao longo do período de 12 meses, de dezembro de 2015 a novembro de 2016,
foram realizados em exportações agroalimentares para os EUA (+1,5 mil milhões
de euros, ou seja, +8%), e para a China (+1,1 mil milhões de euros, +11%).
(Mais informações neste relatório)


UE e EUA publicam avaliação sobre o estado atual do TTIP
A Comissária responsável pelo Comércio, Cecilia Malmström, e o representante
dos Estados Unidos para o comércio, Michael Froman, publicaram uma avaliação
conjunta dos progressos realizados nas negociações para uma Parceria
Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), na sequência das negociações
que tiveram início em julho de 2013. O relatório conjunto UE-EUA define tanto o
entendimento comum alcançado, bem como os domínios em que é necessário
aprofundar o trabalho efetuado.
(Desenvolvimento em IP-17-49)



Comissão lança consulta sobre a Agência da União Europeia para a
Segurança das Redes e da Informação
A Comissão europeia lança hoje uma consulta pública (aberta até 12 de abril de
2017) para procurar pareceres sobre o desempenho da Agência da União Europeia
para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) e sobre a revisão do
Regulamento de 2013 que define atualmente o seu mandato e as suas funções.
Desde a sua criação em 2004, a ENISA tem ajudado as instituições europeias, os
Estados-Membros e a comunidade empresarial a fazer face e prevenir problemas
de segurança da rede e da informação.



Produção na construção sobe 0,4 % na área do euro e na UE e 0,8 % em
Portugal
Em novembro de 2016, em comparação com o mês anterior e em valores
corrigidos de sazonalidade, a produção no setor da construção aumentou 0,4 %
na área do euro e na UE e 0,8 % em Portugal, segundo as primeiras estimativas
do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia. Em outubro de 2016, a
produção na construção tinha aumentado 0,4 % na área do euro, 0,2 % na UE e
permaneceu estável em Portugal (0,0 %). Em termos homólogos, ou seja em
comparação entre os meses de novembro de 2015 e de 2016, a produção na
construção permaneceu estável na área do euro, subiu 0,2 % na UE e diminuiu
1,1 % em Portugal.
(Desenvolvimento em STAT-17-89)



Inflação anual sobe para 1,1 % na área do euro, para 1,2 % na UE e para
0,9 % em Portugal.
Em dezembro de 2016, a taxa de inflação anual na área do euro foi de 1,1 %,
uma subida do valor de 0,6 % registado no mês anterior. Em dezembro de 2015,
esta taxa era de 0,2 %. Na UE, registou-se em dezembro de 2016 uma taxa de
inflação anual de 1,2 %, ou seja uma subida comparativamente ao mês de
novembro de 2016 quando esta taxa foi de 0,6 %. Também na UE, esta a taxa
de inflação anual subiu de 0,2 % em dezembro de 2015 para 1,2 % em dezembro
de 2016. Relativamente a Portugal, a taxa de inflação anual foi de 0,9 % em
dezembro de 2016, contra o valor de 0,5 % registado em novembro do ano
passado. Em termos homólogos, Portugal passou de uma taxa de inflação anual
de 0,3 % em dezembro de 2015 para 0,9 %, valor registado no mês passado.

(Desenvolvimento em STAT-17-88)
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